Výroční zpráva 2017
Jiné jeviště z.s.

Jiné jeviště v roce 2017
Hlavním cílem spolku v tomto roce zůstala profesionální divadelní tvorba ve specifických skupinách, konkrétně s lidmi s mentálním postižením. Soustředili
jsme se hlavně na práci v Neratově v Orlických horách, kde jsme také nazkoušeli inscenaci Hotel Warren. K tvorbě na inscenaci jsme se rozhodli přizvat po
několika letech studenty z bakalářského studijního programu z Katedry alternativního a loutkového divadla na DAMU a oživit tak tým, který fungoval ve velmi
podobném složení od roku 2011. Změny v obsazení členů týmu nastaly i na straně herců z Neratova a tak vznikla nová skupina o dvaceti umělcích.
Inscenace Hotel Warren se tak stala největší a nejkomplexnější inscenací, která vznikla pod hlavičkou Jiného jeviště. To s sebou neslo i velkou organizační
náročnost a složité reprízování projektu.
V roce 2017 proběhl již čtvrtý ročník festivalu Menteatrál, který byl zaměřen, ještě více než předchozí ročníky, na předávání zkušeností jednotlivých souborů
a na jakousi introspekci scény divadla lidí s mentálním postižením v České republice. V době, kdy je tento druh divadla již 20 let v samých počátcích (tak
dlouho fungují profesionální divadelní aktivity s lidmi s mentálním postižením v ČR, přesto neexistuje žádný plně profesionální soubor), cítíme potřebu hledat
vize této práce do budoucna.
Výsledky práce spolku byly prezentovány na akademické půdě a jsou součástí bádání probíhajícího na výzkumném pracovišti Katedry alternativního a
loutkového divadla a studijní specializace Divadelní tvorba ve specifických skupinách na DAMU.

Hotel Warren
Inscenace Hotel Warren měla premiéru v roce 2017 na festivalu Menteatrál. Přípravy samotného zkoušení inscenace probíhaly od ledna 2017 a vyvrcholily
zkoušením inscenace v Neratově v červenci téhož roku.
Hlavním cílem tvorby inscenace bylo najít silné téma, příběh, na kterém bychom mohli společně pracovat a bylo silné jak pro herce s postižením, tak pro
herce profesionální. Došli jsme k příběhu dětské knihy Hotel Warren a nechali se jím volně inspirovat. Příběh malého chlapce, který “vypadá jak žabák”, se
stal silným vodítkem a motorem celého zkoušení. Téma jinakosti, divnosti, vyděděnosti bylo zpracováváno skrze pohádkový příběh, s komiksovou hravostí.
Premiéra proběhla v šapitó uzpůsobeném speciálně pro tuto inscenaci. Nebylo použito klasické rozdělení na jeviště a hlediště, ale kabaretní rozmístění
stolků po celém prostoru šapita. Netradiční rozmístění prostoru se ukázalo jako zásadní, ale velmi náročné na reprízování. Bylo nutné najít velký prostor, do
kterého se vejde cca 20 stolů. I proto bylo naplánováno reprízování inscenace v Praze až na březen 2018 ve Studiu Alta.
Přijměte pozvání do prvotřídního hotelu Warren, který se pro Vás vypíná na kopci uprostřed bezútěšné šedivé krajiny už po 13. generací rodiny Warrenů.
Budeme Vám vyprávět jeho příběh, který je na míle vzdálený od jakékoliv představy o snové dovolené.
Režie: Tomsa Legierski a kol.
Hrají: Daniela Alfonzová, Jirka Antoš, Rufina Bazlova, Jarda Beran, Pavlína Bobáková, Radka Caldová, Květa Čapková, Jan Čtvrtník, Viktorie Drdová, David
Havlíček, Standa Hirt, Luboš Jureček, Eva Kalejová, Renata Kočí, Richard Kodýtek, Matěj Komárek, Tomsa Legierski, Ondřej Mataj, Vendy Siváková, Dana
Věžníková, Romana Yigit, Petr Vydarený
Premiéra 28.7.2017 v Neratově v Orlických horách

Platforma současného divadla a kulturních aktivit s lidmi s mentálním postižením, která není jen přehlídkou, ale především setkáním zaměřeným na
zviditelnění tvorby s lidmi s postižením, vzdělávání a předávání zkušeností v tomto oboru. Součástí festivalu je proto otevřená odborná konference, diskuze
po všech představeních a otevřené workshopy vedené profesionálními umělci.
Poslední víkend v červenci 2017 se uskutečnil v Neratově již 4. ročník festivalu Menteatrál. Letošní rok byl pro náš festival přelomovým v
přemýšlení o festivalové dramaturgii a směřování celého festivalu. Již v minulých letech jsme cítili potřebu zacílit festival ještě více na sdílení
zkušeností souborů a vytvořit podmínky k tomu, aby se mohly soubory aktivně potkat v tvůrčí atmosféře. To se pro nás stalo hlavním cílem.
Zároveň již můžeme zpětně zhodnotit, že to nijak nezmenšilo diváckou atraktivnost celé akce. Festival byl podpořen grantem Ministerstva kultury.
Shrnutí festivalového programu
Festival byl zahájen páteční premiérou inscenace Hotel Warren od domácího uskupení Jiné jeviště (též pořadatel festivalu). Dále pokračoval doprovodný
program koncertem hudebního uskupení Four in van (kapela z regionu) a projekcí dokumentu ČT Tudy cesta vede, který byl prezentován autory
dokumentu a zástupci Asistence o.p.s.
Sobota byla hlavním festivalovým dnem, kdy svoji tvorbu prezentovali představeními Divadlo Stopy snov (SK), Divadlo Aldente, Divadlo Ujeto a Divadlo
Vzhůru nohama. Zároveň proběhly 2 bloky odborné konference a 2 workshopy pro členy souborů a širokou veřejnost. Večerní program se skládal z
koncertů (mimo jiné integrovaného hudebního tělesa Mentallica), letního kina (Ozvěny Mental Power festival), představení Tanečního studia Light,
videomappingu v místním poutním kostele a světelného představení.
Nedělní program se skládal z posledního bloku konference, workshopu a společného zakončení festivalu.
Specifika letošního ročníku festivalu
V roce 2017 jsme se rozhodli rozšířit festival o odbornou konferenci, v rámci které mohly zúčastněné soubory za účasti diváků diskutovat o problematice
Režie/dramaturgie/herectví ve specifických skupinách, o financování profesionální divadelní tvorby s lidmi s mentálním postižením a o tom, co je
dramaterapie a co je divadelní tvorba s lidmi s postižením. Divadelní obor Specifické divadlo je v České i Slovenské republice (na rozdíl od zemí západní
Evropy, kde má tato práce více než 20 letou tradici) stále v začátcích. Neratov se stal ideálním místem, kde je možné spojit prezentaci této práce široké
veřejnosti, genius loci horské pohraniční vesnice, zázemí profesionálního divadelního festivalu a možnost pořádat konferenci a workshopy. To vše
koncentrovaně, na jednom místě. Důkazem toho je i velký divácký zájem a to, že diváci sami festival pravidelně vyhledávají a stávají se erudovanějšími
pozorovateli tohoto oboru.

Festival Menteatrál v číslech
Počet zúčastněných souborů v hlavním programu
Počet produkcí
Počet diváků na představení
Počet umělců
Počet scén a pódií
Ročník
Počet dnů
Příprava na místě
Členové organizačního a produkčního týmu
Členů technického zabezpečení
Dobrovolníci

6
15
cca 200
60
4
4.
3
12 dnů
8
4
cca 10

Dopad festivalu
Festival zaznamenal ohlas jak v regionálních médiích tak v České televizi (pořad Klíč). Také jsme zaznamenali velký ohlas odborné veřejnosti jak z řad
akademické obce (studie o festivalu v připravované publikaci Divadlo a interakce, výstupy z konference v disertačních pracích Tomsy Legierski a Markéty
Dvořákové), tak z řad zúčastněných souborů. Mezi diváky je vidět nárůst lidí, kteří začínají dlouhodobě sledovat aktivity divadel tvořících ve specifických
skupinách. Menteatrál se stává důležitou a tradiční kulturní akcí léta nejen pro diváky z regionu, ale z celé České republiky.
V roce 2018 proběhne 5. ročník festivalu, který bude zaměřen především na mapování nových tendencí a počinů v profesionální divadelní tvorbě s lidmi s
mentálním postižením v České republice.

O nás
Jiné jeviště z.s. je spolek zabývající se od roku 2011 divadelní tvorbou ve specifických skupinách, a to především profesionální divadelní tvorbou s lidmi s
mentálním postižením. Startovacím bodem pro vznik spolku byla úspěšná realizace projektu Neratov 2011 - divadlo má (s)mysl v Neratově v Orlických
horách, který propojoval skupinu studentů uměleckých škol s klienty místního chráněného bydlení při tvorbě.
V letech 2012 - 2014 jsme pokračovali v celoročním projektu Neratov – divadlo má (s)mysl a v srpnu 2014 uspořádali první ročník festivalu Menteatrál,
zaměřeného na profesionální divadelní tvorbu s lidmi s mentálním postižením z Čech, Slovenska a Polska. V květnu 2014 proběhla v experimentálním
prostoru NoD premiéra inscenace „Generace FB“, mapující problematiku života teenagerů na internetu.
V roce 2015 se stalo Jiné jeviště produkčním zázemím pro začínající generační soubor 11:55, vzniklý z absolventů Katedry alternativního a loutkového
divadla na DAMU v Praze.
V roce 2017 proběhl již 4. ročník festivalu Menteatrál, Jiné jeviště nadále spolupracuje s klienty z Neratova při divadelní tvorbě. Členové a spolupracovníci
spolku se aktivně podílejí na praktické i výzkumné činnosti týkající se specifického divadla na DAMU, kde působí jako studenti či odborní asistenti.
Pokračujeme ve spolupráci s Divadlem Vzhůru nohama a snažíme se najít pevné místo pro divadlo ve specifických skupinách na české profesionální
umělecké scéně.
Kontakt
Jiné jeviště z.s.
U Mrázovky 2641/9A, Smíchov, 150 00 Praha
IČO_ 22766138
č.ú. _ 2400212810 / 2010
Předseda spolku_Jan Čtvrtník_ ctvrtnikjan@gmail.com_+420731185142
Podporují nás:

Finanční a organizační fakta o činnosti Jné jeviště z.s.
• Jiné jeviště o.s. jako právní předchůdce Jiné jeviště z.s. bylo registrováno Ministerstvem vnitra ČR a k 1.1.2014 se v souladu s novým občanským
zákoníkem (NOZ) stalo spolkem (nová registrace ve veřejném rejstříku spolků u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 23593).
• Jiné jeviště, z.s. měl k 31.12.2017 3 registrované členy
• Předsedou a statutárním orgánem spolku byl 31.7.2015 zvolen v souladu s novými Stanovami Jan Čtvrtník
• Jiné jeviště z.s. nemělo v roce 2017 žádné zaměstnance v pracovním poměru
• Jiné jeviště z.s v roce 2017 obdrželo z veřejných a soukromých zdrojů tyto dotace a granty:
Ministerstvo kultury ČR - 80 000Kč.
Přílohy:
• Výkaz zisku a ztráty
• Finanční rozvaha pro nevýdělečné organizace
• Příloha k účetní uzávěrce
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Příloha k účetní závěrce
Jiné jeviště z.s.
za účetní období
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti
není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Údaje přílohy vycházejí z účetních
písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších
podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč,
pokud není uvedeno jinak.

OBECNÉ ÚDAJE
1. Popis účetní jednotky
Název firmy:

Jiné jeviště z.s.

Sídlo:

U Mrázovky 2641/9a
150 00 Praha 5 Smíchov

Druh organizace:

Právnická osoba – spolek

Identifikační číslo:

227 66 138

Zápis proveden u:

Městského soudu v Praze

Zápis proveden pod číslem:

oddíl L, vložka 23593

Předseda spolku:

Jan Čtvrtník

Účel zřízení:

kulturní obohacení společnosti, zejména v oblasti nezávislého

divadelního umění
organizace a realizace uměleckých akcí, které podporují a prezentují
divadelní tvorbu ve specifických skupinách a zkoumají funkci umění v
sociálním kontextu (komunitní divadlo, dokumentární divadlo,
sociální divadlo)
Rozvahový den:

31. prosinec 2017

2. Používané účetní metody a způsoby oceňování
Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a na základě vyhlášky
č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky,
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují, v soustavě podvojného účetnictví.
Účetní jednotka nemá sama ani prostřednictvím třetí osoby jednající jejím jménem a na její účet žádný
podíl v jiných účetních jednotkách.

Způsob ocenění majetku, odpisování
Účetní jednotka k 31. 12. 2017 neměla v majetku žádné zásoby či dlouhodobý nehmotný a hmotný
majetek.
Drobný hmotný majetek do 40.000Kč nebyl v průběhu roku evidován.
Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

Opravné položky k majetku a rezervy
Opravné položky a rezervy nebyly tvořeny.
Přepočet cizích měn na českou měnu
Účetní jednotka neevidovala žádné transakce v cizí měně.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT
1. Zaměstnanci spolku, osobní náklady
Spolek neeviduje žádné zaměstnance.

2. Neuhrazené pohledávky a závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti
Společnost neeviduje žádné pohledávky a závazky po splatnosti.

3. Dotace a fondy
V průběhu roku 2017 byly přijaty následující dotace:
80 tis. Kč od Ministerstva kultury České republiky na projekt „Neratov – divadlo má (s)mysl
2017“.
V roce 2017 Jiné jeviště také obdrželo dary od fyzických i právnických osob, a to ve výši 70 tis. Kč.
Tyto dary byly využity pro provoz zapsaného spolku.

5. Výsledek hospodaření v členění pro účely daně z příjmu (v tis. Kč)
VH za:

+ ZISK / - ZTRÁTA

Hlavní činnost

0

Hospodářská činnost

-1

Celkový výsledek hospodaření

-1

Celkové hospodaření spolku skončilo za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 účetní ztrátou ve
výši 1 tis. Kč.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE - OSTATNÍ
1. Závazky neuvedené v rozvaze
Žádné.

2. Významné události po datu účetní závěrky
Žádné.

V Praze dne 26. března 2018

…………………………………
Jan Čtvrtník
předseda spolku

